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  : الملخص
 

یتناول هذا ال�حث وضع اإلحصاءات في إفر�ق�ا جنوب الصحراء والتحد�ات والمش�الت التي 

تواجه عمل�ة تجم�ع ومعالجة هذه اإلحصاءات ثم تحلیل أثر هذه القدرة االحصائ�ة على 

الكفاءة الح�وم�ة لتلك الدول �استخدام نموذج تو�ت ذ� الحدین. وقد خلصت الدراسة إلى أن 

ي إفر�ق�ا تعاني من وجود العدید من المش�الت الفن�ة واله��ل�ة والتي تؤثر سل�ًا اإلحصاءات ف

على فاعل�ة األداء الح�ومي وفاعل�ة الس�اسات والقرارات االقتصاد�ة في الدولة وهو ما 

  انع�س في صورة وجود عالقة طرد�ة بین القدرة االحصائ�ة ومؤشر الفاعل�ة الح�وم�ة.

صاءات، نموذج تو�ت، االنحدار المحدود، فاعل�ة، األداء الح�ومي، اح :المفتاح�ةالكلمات 

 إفر�ق�ا

  Abstract:   

This paper investigates the status of African statistics and its 
challenges. And then the impact of the African statistical capacity on 
governmental efficiency using tow limits Tobit regression analysis. The 
study concludes that the technical and financial problems facing 
statistical capacity in Africa inversely affecting its governmental 
efficiency. 
Keywords: Statistical Capacity, Governmental Efficiency, Tobit 
regression. 
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 ة:ــــــمقدم

، أعلن م�تب اإلحصـاءات الغـاني عـن ق�امـه 2010في الخامس من نوفمبر عام 

% من ق�مته وقتها، وهو ما �عنى 60بإعادة تقی�م الناتج المحلي االجمالي لیرتفع �أكثر من 

�ات القوم�ـة للنـاتج المحلـي مل�ار دوالر لم ��ـن یـتم تضـمینها فـي الحسـا 13وجود أكثر من 

االجمالي لغانا. مما جعل غانا تنتقل من دولة منخفضة الدخل وفقًا للتصن�فات الدول�ـة إلـى 

  في عام واحد.  دولة متوسطة الدخل

هــذا التصــح�ح لق�مــة النــاتج المحلــي االجمــالي لــم �مثــل حالــة إســثنائ�ة فــي إفر�ق�ــا 

حقـة مـن عمل�ـات اعـادة التقیـ�م أو المراجعـة، جنوب الصحراء، وٕانمـا �ـان بدا�ـة لسلسـلة متال

وحـــده إعـــالن �ـــًال مـــن نیجیر�ـــا و�ین�ـــا عـــن مراجعـــة وتصـــح�ح ق�مـــة  2014فقـــد شـــهد عـــام 

 % علــــى25% و 89ناتجهمــــا المحلــــي لترتفــــع ق�متــــه عــــن طــــرق التقیــــ�م الســــا�قة �حــــوالي 

دة تقیـ�م ناتجهـا التوالي، �ذلك أعلنت تنزان�ا في نها�ة نفس العام عن شروعها في عمل�ة اعـا

  القومي. 

هذه العمل�ات المتالحقة من اعادة تقی�م الناتج المحلي االجمالي، وٕان �انت ال  إنّ 

تعبــر عــن تحســن حق�قــي او فعلــي فــي اقتصــاد الــدول االفر�ق�ــة، فمــازال الواقــع االقتصــاد� 

ـــك الـــدول �مـــا هـــو. إال انـــه طـــرح التســـاؤل حـــول مصـــداق�ة ودقـــة  ومســـتو�ات الفقـــر فـــي تل

حصــاءات اإلقتصــاد�ة المنشــورة عــن الــدول االفر�ق�ــة ومــد� تعبیرهــا عــن الحجــم الحق�قــي اإل

القتصـــــادات تلـــــك الـــــدول وطب�عـــــة ه�اكلهـــــا و�التـــــالي مـــــد� إم�ان�ـــــة اإلعتمـــــاد علـــــى هـــــذه 

االحصـــاءات فـــي رســـم الس�اســـات والخطـــ� االقتصـــاد�ة لتلـــك الـــدول ومـــا یترتـــب عل�ـــه مـــن 

  فاعل�ة و�فاءة أداء ح�وماتها.

من هنا یتناول هذا ال�حث وضع اإلحصاءات في إفر�ق�ا جنوب الصحراء والتحد�ات و    

والمش�الت التي تواجه عمل�ة تجم�ع ومعالجة هذه اإلحصاءات ثم تحلیل أثر هذه القدرة 

 االحصائ�ة على الكفاءة الح�وم�ة لتلك الدول �استخدام نموذج تو�ت ذ� الحدین.
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  جنوب الصحراء ومش�التها وضع اإلحصاءات في إفر�ق�اأوال: 

یتطلــب فهــم عمل�ــات تصــح�ح النــاتج المحلــي االجمــالي التــي حــدثت فــي مجموعــة 

مــن الــدول االفر�ق�ــة إلــى توضــ�ح �عــض المفــاه�م المحاســب�ة المرت�طــة ���ف�ــة تقــدیر النــاتج 

المحلي االجمالي. فالناتج المحلي االجمالي الحق�قي في أ� الدولـة یـتم حسـا�ه علـى أسـاس 

جمــوع القـ�م المضــافة المتولـدة مــن إنتـاج الســلع والخـدمات المختلفــة فـي �افــة قطاعــات أنـه م

  الدولة االقتصاد�ة وذلك �استخدام األسعار الثابتة لسنة األساس.

وعــادة مــا یــتم اخت�ــار ســنة األســاس علــى أنهــا الســنة التــي یتــوفر عنهــا أكبــر قــدر 

عادة ما تكون هي السـنة التـي یـتم فیهـا مم�ن من الب�انات والمعلومات االقتصاد�ة و�التالي 

إجـراء المسـوح السـ�ان�ة أو اإلقتصــاد�ة. حیـث یـتم اضـافة ب�انــات هـذه المسـوح إلـى مصــادر 

الب�انـــات الرســـم�ة فـــي الدولـــة لتقـــدیر الحجـــم الحق�قـــي للنـــاتج المحلـــي االجمـــالي و�عـــدها یـــتم 

یهــــا لتقــــدیر حجــــم تلــــك تحدیــــد أوزان نســــب�ة لقطاعــــات الدولــــة االقتصــــاد�ة یــــتم االعتمــــاد عل

  القطاعات في السنوات الالحقة ومنها حجم الناتج المحلي االجمالي. 

في غ�اب تلك المسوح، یتم حسـاب النـاتج المحلـي االجمـالي �طـرق تقـدیر مختلفـة 

لتقـدیر التغیـرات اإلقتصـاد�ة أو معـدالت النمـو  Proxiesحیث یـتم اسـتخدام مؤشـرات بدیلـة 

لفـــروض مثـــل أن معـــدالت النمـــو لكـــًال مـــن اســـتهالك القطـــاع اعتمـــادًا علـــى مجموعـــة مـــن ا

العــائلي واالنتــاج الزراعــي یرت�طــان �معــدل نمــو الســ�ان، وأن معــدل نمــو قطــاع النقــل یــرت�� 

بنمــو الصــادرات أو معــدل نمــو قطــاع التشــیید یــرت�� �معــدل نمــو انتــاج االســمنت فــي الدولــة 

اســتنادًا إلــى معــدالت النمــو التــي تــم  وه�ــذا، حیــث یــتم تقــدیر مختلــف المؤشــرات االقتصــاد�ة

تقـــدیرها �اســـتخدام المؤشـــرات البدیلـــة. وهنـــا تظهـــر مشـــ�لة التقـــدیر فـــي دول إفر�ق�ـــا جنـــوب 

الصحراء متمثلة في قـدم سـنة األسـاس التـي یـتم علـى أساسـها تحدیـد هـذه المؤشـرات البدیلـة 

الضــــرورة عــــن الواقــــع للقطاعــــات االقتصــــاد�ة المختلفــــة، والتــــي ال تعبــــر � واألوزان النســــب�ة

ــة فــي الســنوات الالحقــة. وهــو مــا دعــا صــندوق النقــد الــدولي إلــى مطال�ــة  االقتصــاد� للدول

  1الدول بتعدیل سنة األساس �ل خمس سنوات.
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إن مـــــا حـــــدث فـــــي الـــــدول االفر�ق�ـــــة فـــــي الحق�ق�ـــــة هـــــو اعـــــادة معالجـــــة للب�انـــــات 

حـــدث ع�ســـت التغیـــرات االقتصـــاد�ة �عـــد اســـتبدال ســـنة األســـاس المســـتخدمة �ســـنة أســـاس أ

اله��ل�ة التي لحقت �االقتصاد العالمي في العقدین األخیر�ن و�اقتصاد�ات تلك الدول. وهـو 

ما ترتب عل�ه ل�س فق� ارتفاع لق�مة الناتج المحلي االجمالي وانمـا تغیـرا ه��ل�ـاً  فـي توز�ـع 

  القطاعات االقتصاد�ة في هذه الدول وخاصة قطاع الخدمات.

ـــى    ـــا عل ـــالففـــي غان ، إســـتندت اإلحصـــاءات اإلقتصـــاد�ة للدولـــة قبـــل ســـبیل المث

�سنة أساس. و�التالي ظلت تقدیرات االقتصـاد الغـاني فـي  1993التعدیل على ب�انات عام 

الفترة التي س�قت عمل�ة التصح�ح �معزل عن التغیرات اله��ل�ة التي شـهدها اقتصـاد الدولـة 

ات االنفتـاح والتحـرر االقتصـاد� فـي تلـك فـي س�اسـ التكنولوج�ـة والتوسـعفي ظل التطـورات 

% مــن 72الفتــرة ومــا لحقهــا مــن ز�ــادة مطــردة فــي قطــاع الخــدمات والــذ� ســاهم وحــده فــي 

الز�ــادة التــي لحقــت �النــاتج المحلــي االجمــالي �عــد عمل�ــة المراجعــة. ولــذلك �انــت التقــدیرات 

نشا� االقتصاد� �الدولة القد�مة للناتج المحلي االجمالي ال تع�س الصورة الحق�ق�ة لحجم ال

حیـــث تـــوفرت  2003بـــل أقـــل منـــه، وهـــو مـــا ظهـــر �الفعـــل عنـــد تغییـــر ســـنة األســـاس إلـــى 

مما ترتـب عل�ـه  1993معلومات و��انات عن أنشطة اقتصاد�ة جدیدة لم تكن موجودة عام 

وفقًا لطرق التقدیر  2010مل�ار سید� غاني عام  25,5ز�ادة الناتج المحلي االجمالي من 

مل�ار سید� وارتفـاع نصـیب الفـرد مـن النـاتج المحلـي االجمـالي مـن  45مة إلى حوالي القد�

   2دوالر. 1300دوالر إلى  750

عـن  2014فقد أعلن الم�تب االحصائي الرسمي في إبر�ل عـام  أما في نیجیر�ا،

را مل�ـار نـای 80,2مل�ار نایرا نیجیر�ة إلى  42,4 لیرتفع مناعادة تقدیر ق�مة الناتج المحلي 

% مـــن الق�مـــة الســـا�قة، 89مل�ـــار دوالر) بز�ـــادة تقـــدر �ـــأكثر �حـــوالي  510(أ� مـــا �عـــادل 

علـى المسـتو� الـدولي.  24لتص�ح نیجیر�ـا أكبـر اقتصـاد فـي إفر�ق�ـا جنـوب الصـحراء ورقـم 

، و�التـالي أصــ�حت 2010إلـى  1990هـذا التعـدیل نـتج عــن تغییـر سـنة األسـاس مــن عـام 

ى اقتصــاد الدولــة خاصــة فــي ظــل نمــو قطاعــات انتاج�ــة جدیــد لــم التقــدیرات أكثــر تعبیــرا علــ

مثل قطاع االتصاالت والذ� ساهم وحده بر�ع التعدیل الذ� لحـ�  1990تكن موجودة عام 
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اقتصـــــر قطـــــاع اإلتصـــــاالت علـــــى شـــــر�ة  �1990النـــــاتج المحلـــــي االجمـــــالي. ففـــــي عـــــام 

ف االرضـ�ة. أمـا االن االتصـاالت الح�وم�ـة المسـئولة عـن مئـات االآلف مـن خطـو� الهواتـ

ملیون خ� هاتف جوال. �ذلك ارتفعـت مسـاهمة قطـاع الصـناعة مـن  115فهناك أكثر من 

   3% وفقا للتعدیل االخیر.7% إلى 2

ال تقتصـر فقـ� علـى  إال أن مش�لة االحصاءات في دول إفر�ق�ا جنوب الصحراء

ٕان �انـت مشـ�لة مهمـة، مد� حداثة سنة األسـاس التـي یـتم الرجـوع أو اإلسـتناد فـي التقیـ�م و 

فنظم االحصاءات في إفر�ق�ا تعاني من عدد مـن المشـ�الت اله��ل�ـة یترتـب عل�ـه انخفـاض 

فاعل�ة هذه اإلحصاءات و�التالي عجزها عن الق�ام بوظائفها األساسـ�ة �أسـاس لرسـم وتقیـ�م 

اء وتقــو�م الس�اســات االقتصــاد�ة والتنمو�ــة فــي تلــك الــدول بجانــب دورهــا األساســي فــي اجــر 

  ال�حوث االقتصاد�ة.

و�ش�ل عام تعاني اإلحصاءات في إفر�ق�ا مـن نـوعین مـن المشـ�الت: المشـ�الت 

المتعلقة �طب�عة اله�اكل االقتصاد�ة للـدول النام�ـة بوجـه عـام والـدول اإلفر�ق�ـة بوجـه خـاص 

ومــا تتســم �ــه مــن تنــامي للقطــاع غیــر الرســمي أو اإلقتصــاد المع�شــي ممــا یجعــل تقــدیرات 

ال تعبـر عـن الحجـم الحق�قـي القتصـاد  -وان تغلبت علـى المشـ�الت الفن�ـة -القومي  الناتج

تلك الدول. أمـا النـوع الثـاني مـن المشـ�الت فهـي المشـ�الت الفن�ـة والمتعلقـة �منهج�ـة جمـع 

، ودور�ـــة جمـــع Data Source، ومصــادر الب�انـــات Methodologyومعالجــة الب�انـــات 

. ومـن أبـرز هـذه المشـ�الت Timelinessجمـع الب�انـات  ، وانتظـامPeriodicallyالب�انات 

  الفن�ة:

اخــتالف المعــاییر المحاســب�ة المســتخدمة فــي جمــع ومعالجــة الب�انــات: �ــالرغم مــن  ) 1

أن معظـــم دول افر�ق�ـــا جنـــوب الصـــحراء قـــد بـــدأت فـــي تطبیـــ� معـــاییر المحاســـ�ة 

أنــه  الدول�ــة، إالّ  Standards of National Accounts (SNA)القوم�ــة 

ــــة، فــــ�عض الــــدول الزالــــت تطبــــ�  ــــزال هنــــاك اختالفــــات فــــي المعــــاییر المط�ق الی

SNA1986 وال�عض االخر ،SNA1993 واخر� ،SNA2008. 
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قلــة المــوارد الفن�ــة وال�شــر�ة الالزمــة الجــراء المســوح الســ�ان�ة واالقتصــاد�ة �صــورة  ) 2

ة الجــراء منتظمـة: فمعظــم الم�اتـب االحصــائ�ة تفتقــر المـوارد المال�ــة والفن�ـة الكاف�ــ

دولـــة افر�ق�ـــة لـــم تجـــر� أ� مســـوح ســـ�ان�ة منـــذ  16المســـوح �صـــفة دور�ـــة فهنـــاك 

بدا�ـــة األلفینـــات أمـــا المســـوح االقتصـــاد�ة فیــــتم اجرائهـــا �صـــفة أقـــل دور�ـــة. ففــــي 

وقد نـتج  2004موزمبی� على سبیل المثال تم أجراء أول مسح قومي رسمي عام 

ًا لهــذا المســح مثــل ضــعف حجــم عنــه أن حجــم االســتهالك الفعلــى فــي الدولــة وفقــ

 4االستهالك المقدر.

اخـــتالف مصـــادر الب�انـــات وغ�ـــاب التنســـی� بـــین أجهـــزة الدولـــة المختلفـــة وهـــو مـــا  ) 3

یترتــب عل�ــه اخــتالف قــ�م المؤشــرات االحصــائ�ة مــن تقر�ــر إلــى أخــر العتمادهــا 

على مصادر مختلفة. فعلى سبیل المثال تعتمـد تقـار�ر الیونسـ�و علـى احصـاءات 

ت التعل�م بینما تعتمد تقـار�ر منظمـة الزراعـة والغـذاء علـى احصـاءات وزارات وزارا

الزراعــة وه�ــذا. ومــن أبــرز األمثلــة علــى غ�ــاب التنســی� أو التوافــ� بــین األجهــزة 

المختلفة في نفس الدولة تقدیر عدد األسر المع�ش�ة في ماالو� والذ� قدرته وزارة 

بینما قدره م�تب اإلحصـاءات فـي ذات ملیون أسرة مع�ش�ة،  3.4 الزراعة �حوالي

 5ملیون أسرة مع�ش�ة. 2.47الدولة �حوالي 

عــدم دور�ــة وانتظــام إصــدار اإلحصــاءات القوم�ــة: فعلــى ســبیل المثــال �ــالرغم مــن  ) 4

أن التقــار�ر االحصــائ�ة لألمــم المتحــدة تقــدم سلســلة زمن�ــة متصــلة عــن المؤشــرات 

، إال 2004إل  1991ق�ـة للفتـرة مـن دولة إفر� 47االقتصاد�ة �األسعار الثابتة لـ 

متغیــر  1410أن الم�تــب االحصــائي لألمــم المتحــدة لــم یتســلم ب�انــات فعل�ــة عــن 

�شمله التقر�ر من نصف هذه الدول، وحتى الدول التي اصدرت ب�اناتهـا لـم �سـتند 

معظمها إلى مسوح فعل�ة لهذه المتغیرات ممـا �عنـي أن الب�انـات فـي معظمهـا هـي 

  6فعل�ة. �ة ول�ستتقدیر ب�انات 
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 ثــار ســواء علــى المســتو� المحلــي أوو�ترتــب علــى هــذه المشــ�الت العدیــد مــن اآل

االقل�مي. فعلى المستو� المحلي �مثـل نقـص االحصـاءات االقتصـاد�ة الدق�قـة عائقـًا رئ�سـ�ًا 

وجــــود توصــــیف حق�قــــي  واإلنمائ�ــــة دون أمــــام تلــــك الــــدول فــــي رســــم س�اســــاتها االقتصــــاد�ة 

تصاد�ة، و�ذلك اخت�ار أو تت�ع أثر هذه الس�اسات وتقی�مها وتقو�مها. أمـا علـى له�اكلها االق

المســـتو� اإلقل�مــــي فــــإن اخــــتالف طــــرق ومنهج�ــــات معالجــــة الب�انــــات و�ــــذا اخــــتالف ســــنة 

األســاس التــي تســتند إلیهــا فــي التقــدیر یؤد�ــان إلــى صــعو�ة إجــراء الدراســات القطاع�ــة التــي 

   7تصاد�ة لتلك الدول.تعتمدعلى مقارنة المؤشرات االق

  لح�وم�ة في إفر�ق�ا جنوب الصحراءتحلیل أثر القدرة االحصائ�ة على الكفاءة اثان�ا: 

تناولت العدید من الدراسات موضوع بناء القدرات اإلحصائ�ة في إفر�ق�ا سواء من 

حیـــث توصـــیف وضـــع اإلحصـــاءات فـــي إفر�ق�ــــا ومشـــ�التها، أو مـــن حیـــث أهمیتهـــا لرســــم 

تصــــاد�ة واإلجتماع�ــــة �شــــ�ل عــــام. إال هنــــاك عــــدد قلیــــل جــــدًا مــــن ال�حــــوث الس�اســــات اإلق

ر�زت على ق�ـاس أو تقـدیر العالقـة الم�اشـرة بـین القـدرات االحصـاء�ة للـدول  التطب�ق�ة التي

  و�فائتها الح�وم�ة. 

والتي قـام  Oasis Kodila 2012(8ومن أبرز الدراسات في هذا الصدد دراسة (

ــــة ــــدیر هــــذه العالق ــــة المر�عــــات الصــــغر� ذات المــــرحلتین  فیهــــا بتق  �2SLSاســــتخدام طر�ق

دولــة إفر�ق�ــة. وقــد توصــل ال�احــث إلــى أن الــدول التــي تمتعــت �مســتو�  �48ــالتطبی� علــى 

مرتفـــع مـــن القـــدرات االحصـــائ�ة تمتعـــت �ـــذلك �قـــدرات مؤسســـ�ة أو �فـــاءة ح�وم�ـــة مرتفعـــة 

�ــة فــي الــدول االفر�ق�ــة إلــى نســب�ًا و�ــذلك أعــز� ال�احــث جــزء مــن انخفــاض الكفــاءة الح�وم

 ضعف القدرات االحصائ�ة.

و�ــذلك تمثلــت المتغیــرات المســتقلة فــي: مؤشــر القــدرة اإلحصــائ�ة للدولــة �اإلضــافة 

) التي تؤثر بدورها على القدرة اإلحصائ�ة iXإلى مجموعة أخر� من المؤشرات في المتجه (

 درة ال�شر�ة والماد�ة للدولة.ولكنها غیر متضمنة في المؤشر وهي العوامل التي تع�س الق

  و�ذلك  یتضمن النموذج المؤشرات التال�ة:
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  Government Effectiveness Indexأ) مؤشر الكفاءة الح�وم�ة 

�ستخدم هذا المؤشر لتقی�م �فاءة األداء الح�ومي حیث یتضمن مجموعة مـن المؤشـرت     

ن الضــغو� الس�اســ�ة ومــد� لتقــد�م الخــدمات العامــة ومــد� اســتقالل القــرارات الح�وم�ــة عــ

  ).2,5) إلى (2,5-خضوعها للمحاس�ة وتفعیل دور القانون وتتراوح ق�مة المؤشر من (

  Statistical Capacity Indicatorب) مؤشر القدرة اإلحصائ�ة للدول اإلفر�ق�ة 

اإلحصــائ�ة لدولــة مــا إلــى الظــروف اإلحصــائ�ة الكم�ــة والماد�ــة  مصــطلح القــدرة�شــیر      

ـــألف مؤشـــرات بنـــاء القـــدرة التـــي یـــ تم فـــي اطارهـــا تجم�ـــع ونشـــر االحصـــاءات القوم�ـــة.  وتت

المـوارد  نوع�ـا. حیـث تغطـي المؤشـرات الكم�ـة مؤشـرا 18ومؤشـرا �م�ـا  16اإلحصائ�ة مـن 

المحل�ـــة والخارج�ـــة الممولـــة للموازنـــة الســـنو�ة، والمـــوظفین، واألجهـــزة، والمـــدخالت (المســـوح 

ات اإلحصــائ�ة. فــي حــین تغطــي المجموعــة النوع�ــة النــواحي اإلدار�ــة) والمنتجــ والســجالت

ذات العالقــــة �البیئــــة اإلحصــــائ�ة (النــــواحي القانون�ــــة، والمؤسســــ�ة والتنظ�م�ــــة)، والعمل�ــــات 

وقد قام البنك الدولي ببناء هذا المؤشـر بهـدف  .اإلحصائ�ة الرئ�س�ة، والمنتجات اإلحصائ�ة

ارتفعت الق�مـة دل  والمائة و�لماق�مته بین الصفر  تقی�م وتطو�ر القدرات االحصائ�ة وتتراوح

  ذلك على قدرة احصائ�ة أفضل.

  درات ال�شر�ة والمال�ة في الدولةج) الق

ـــالتعل�م العـــالي �مؤشـــر للقـــدرات أو        ســـوف یـــتم اســـتخدام معـــدل اإللتحـــاق اإلجمـــالي �

 لقدرات المال�ة.االم�ان�ات ال�شر�ة في الدولة ونصیب الفرد من الناتج القومي �مؤشر ل

وقد اعتمدت هذه الدراسة على الب�انات الواردة فـي قاعـدة الب�انـات اإللكترون�ـة للبنـك الـدولي 

لخمسة   /http://databank.worldbank.org/dataوالمتاحة على الموقع اإللكتروني: 

، وذلـــك بهـــدف اخت�ـــار فرضـــ�ة أن القـــدرة �9ـــا جنـــوب الصـــحراءوأر�عـــون دولـــة مـــن دول إفر�ق

االحصائ�ة ترت�� طرد�ًا �فاعل�ة أو �فاءة األداء الح�ومي، فالقدرة االحصائ�ة الجیـدة للـدول 

االفر�ق�ة تـوفر لح�ومـات تلـك الـدول المعلومـات الالزمـة والدق�قـة عـن األوضـاع اإلقتصـاد�ة 

ة وتقی�مهـا ممـا یرفـع مـن فاعل�ـة واإلجتماع�ة التي �م�ن مـن خاللهـا رسـم الس�اسـات المالئمـ

 ) المؤشرات المستخدمة في التحلیل.1و�فاءة األداء المؤسسي. و�بین الجدول رقم (
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  المؤشرات المستخدمة في النموذج: )1جدول رقم (

مؤشر الكفاءة  الدولة

 الح�وم�ة

مؤشر القدرة 

 االحصائ�ة

 GDPنصیب الفرد من 

 (�األسعار الجار�ة)

معدل اإللتحاق 

الي �التعل�م االجم

 العالي (%)

 7 5539.800724 50 1.02- أنجوال

 12 750.5 58 0.54- بنین

 18 7254.560471 63 0.43 بتسوانا

 5 651.6533151 71 0.63- بور�ینا فاسو

 3 251.014523 52 1.34- بورند�

الرأس األخضر 

 (�اب فیدر)

0.1 69 3554.411133 21 

 12 1219.931075 60 0.9- اكامیرون 

 3 479.4709839 58 1.46- إفر�ق�ا الوسطى

 2 1035.257946 64 1.49- تشاد

 11 767.2114252 41 1.55- جزر القمر

الكونغو 

 الد�موقراط�ة

-1.66 43 446.0266545 8 

 10 3153.739525 50 1.2- الكونغو

 4 1365.873574 63 1.11- �وت د�فوار

 5 1574.628968 47 1.1- جیبوتي

 .. 22404.75465 32 1.65- ستوائ�ةغین�ا اال

 2 504.3234084 32 1.51- ار�تر�ا

 .. 472.160306 66 0.44- إثیو��ا

 .. 10929.87964 37 0.78- الجابون 

 .. 509.3875908 68 0.51- جامب�ا

 12 1645.516293 59 0.07- غانا

 10 493.4899526 58 1.27- غین�ا

 .. 576.3898489 51 1.24- غین�ا �اساو
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 .. 1165.744938 58 0.55- �ین�ا

 11 1134.85021 72 0.37- ل�سوتو

 12 413.7585727 43 1.18- لیبر�ا

 4 444.9546285 64 1.08- مدغشقر

 1 266.5889656 74 0.5- ماالو� 

 7 696.1823129 67 0.99- مالي

 5 1042.822867 57 0.92- مور�تان�ا

 40 8861.825392 80 0.93 مور�شیوس

 5 593.2909771 78 0.64- موزمبی�

 .. 5770.307964 57 0.12 نامیب�ا

 2 385.3427082 70 0.7- النیجر

 .. 2742.219341 74 0.99- نیجیر�ا

 7 630.1083981 77 0.06- رواندا

 8 1399.953483 63 0.72- ساوتومي و�رنسیب

 8 1023.288572 63 0.46- السنغال

 1 11689.28962 63 0.38 س�شل

 20 7313.974916 72 0.33 جنوب إفر�ق�ا

 5 3289.714469 66 0.57- سواز�الند

 4 608.8496737 72 0.69- تنزان�ا

 10 589.462089 57 1.32- توجو

 4 551.3845331 68 0.56- أوغندا

 .. 1771.891151 62 0.5- زامب�ا

 6 908.7823241 53 1.21- ز�م�ابو� 

: كترون�ة للبنك الدوليب�انات اإللالمصدر: قاعدة ال

http://databank.worldbank.org/data/  

  :مایلي و�تبین من الجدول الساب�
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807060504030
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-2.0

S 0.481736

R-Sq 37.8%

R-Sq(adj) 36.4%

stat

g
o

v

Fitted Line Plot
gov = - 2.631 + 0.03153 stat

ـــدول االفر�ق�ـــة محـــل  ) 1 ـــاءة الح�وم�ـــة بـــین ال هنـــاك تذبـــذب �بیـــر فـــي مؤشـــرات الكف

 coefficientالختالف الدراسة وهو ما انع�س �صورة واضحة في ق�مة معامل ا

of variation  وهــــو ع�ــــس حالــــة مؤشــــر القــــدرة 85التــــي بلغــــت حــــوالي .%

االحصــائ�ة الــذ� أظهــر تذبــذ�ًا أقــل بــین الــدول االفر�ق�ــة حیــث بلغــت ق�مــة معامــل 

 % فق�.18االختالف حوالي 

�ــالرغم مــن ت�ــاین ق�مــة مؤشــر الكفــاءة الح�وم�ــة بــین الــدول محــل الدراســة إال أن  ) 2

امـــة لتلـــك الـــدول تتتمثـــل فـــي انخفـــاض نســـبي لكفائتهـــا الح�وم�ـــة حیـــث الســـمة الع

، بــل أن ق�مــة هــذا 0.33% مــن الــدول أقــل مــن 90بلغــت ق�مــة هــذا المؤشــر فــي 

 .0,84-% من الدول أقل من 75المؤشر في 

�ــالرغم مــن المشــ�الت التــي تعانیهــا االحصــاءات فــي إفر�ق�ــا إال أن مؤشــر القــدرة  ) 3

ًا نسب�ا في عدد �بیر مـن تلـك الـدول، حیـث ترتفـع ق�متـه االحصائ�ة ال یزال مرتفع

 % في نصف الدول محل الدراسة. 63عن 

ة مؤشر اإلرت�ا� ال�س�� بین القدرة اإلحصائ�ة للدولة و�فائتها الح�وم�ـة متشیر ق� ) 4

إلـى وجـود عالقـة طرد�ــة بـین المتغیـر�ن حیـث بلغــت ق�مـة معامـل االرت�ـا� حــوالي 

  الش�ل التالي:   لخال %. وهو ما یتبین من37

  العالقة بین القدرة االحصائ�ة و�فاءة األداء الح�ومي: )1( ش�ل رقم
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لتحلیل العالقة بین القدرة االحصائ�ة لدول إفر�ق�ـا جنـوب الصـحراء والكفـاءة الح�وم�ـة سـیتم 

ــت أو نمــوذج اإلنحــدار المحــدود اســتخدام   Censored Regressionنمــوذج تو�

Model إنحـدار وضـعه ، هـو نمـوذجJames Tobin  ل�صـف العالقـة بـین  195810عـام

متغیـــر تـــا�ع موجـــب ومتغیـــر أو أكثـــر مســـتقل. و�ـــتم صـــ�اغة النمـــوذج ر�اضـــ��ا علـــى النحـــو 

 :11التالي

 

 

 

 

و�ســتخدم هــذا النمــوذج �ــذلك فــي حالــة وجــود قیــود دن�ــا أو عل�ــا أو �لیهمــا علــى 

لـــى عـــدم ســـلب�ة المتغیـــر التـــا�ع، وٕانمـــا المتغیـــر التـــا�ع، حیـــث ال �شـــتر� أن �قتصـــر القیـــد ع

مم�ن أن تأخذ تلك القیـود أ� قـ�م أخـر�، مثـل وجـود حـد أدنـى لألجـور أو سـقف لألسـعار، 

أو قــ�م معینــة یتــراوح بینهــا المتغیــر التــا�ع، و��ــون النمــوذج فــي هــذه الحالــة مــزدوج الحــدود 

سـتخدم فــي . و�Two Limit Tobit (2LT)12و�سـمى النمـوذج نمـوذج تو�ـت ذا الحـدین 

  .Maximum Likelihood Method13تقدیر معالم هذا النموذج طر�قة اإلم�ـان األعظـم 

ــت ذو الحــدینوقــد تــم اخت�ــار  نظــرًا لطب�عــة المؤشــر التــا�ع فــي النمــوذج  2LT نمــوذج تو�

) وذلــك علــى النحــو 2.5إلــى  2,5-(مؤشــر الكفــاءة الح�وم�ــة) حیــث تنحصــر ق�متــه بــین (

  التالي:

Gov = 0 + 0 Stat + 0 Xi +      If -2.5≤Gov≤2.5 

Gov= 2.5              If Gov≥2.5 

Gov=-2.5           If Gov≤-2.5 

) یتبین 2والواردة في الجدول رقم ( Stata 11و�تقدیر معلمات النموذج �استخدام برنامج 

  ما یلي:



  اث اد وا...                                  اءات  إ ب ااء

د اا                                                                                                                   227  

الخاصـة �ـالنموذج حـوالي  Chi Square Likelihood Ratioبلغـت ق�مـة  . 1

، ودرجة 3، وهي بذلك أكبر من الق�مة الجدول�ة لها عند درجات حر�ة 60,15

)، ممــا یــدفع ال�احــث إلــى رفــض الفــرض العــدمي 9,34% التــي تبلــغ (95ثقــة 

�ـــأن معامـــل إنحـــدار واحـــد مـــن متغیـــرات النمـــوذج علـــى األقـــل �ســـاو� الصـــفر، 

%. �ــذلك یتبــین مــن 95و�التــالي قبــول معنو�ــة النمــوذج ��ــل عنــد درجــة ثقــة 

% مـــن 88) ارتفـــاع القـــدرة التفســـیر�ة للنمـــوذج حیـــث �فســـر حـــوالي �2Rمـــة (ق

 التغیرات في ق�مة مؤشر الفاعل�ة الح�وم�ة

 tالخاصة �المتغیرات المسـتقلة، أكبـر مـن قـ�م  �tذلك �الح� أن ق�م اإلحصاء  . 2

)، ممــا یــدفع إلــى 3% ودرجــات حر�ــة (95) عنــد درجــة ثقــة 2,353الجدول�ــة (

 تغیرات.قبول معنو�ة هذه الم

یتبین من إشارة معامل اإلنحدار الموج�ة الخاصة �متغیـر القـدرة االحصـائ�ة،    . 3

وجــود عالقــة طرد�ــة بــین مؤشــر الفاعل�ــة الح�وم�ــة ومؤشــر القــدرة االحصــائ�ة، 

وهو األمر الذ� �م�ن تفسیره فـي ضـوء أن ز�ـادة القـدرة االحصـائ�ة للدولـة ومـا 

الدق�قــة والدور�ــة عــن �افــة األنشــطة  یــرت�� �ــه مــن تــوفیر الب�انــات والمعلومــات

 فیها ینع�س على �فاءة األداء الح�ومي. 

یتبـــین مـــن إشـــارة معـــامالت إنحـــدار وجـــود عالقـــة طرد�ـــة بـــین متغیـــر� النـــاتج  . 4

المحلــي االجمــالي ومعــدل اإلتحــاق �ــالتعل�م العــالي مــن جهــة ومؤشــر الفاعل�ــة 

هـذین المتغیـر�ن  الح�وم�ة من جهة أخر�، وهو ما �م�ن تفسیره فـي ضـوء أثـر

ماد�ـة على القدرة االحصائ�ة في الدولة فهما مؤشران عن اإلم�ان�ات المال�ة وال

 .لقطاع االحصاءات في الدولة
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  الخالصة:

تعــاني االحصــاءات فــي دول إفر�ق�ــا جنــوب الصــحراء مــن العدیــد مــن المشــ�الت 

ه الــدول ومحدود�ــة المــوارد الفن�ــة وغیــر الفن�ــة التــي تــرت�� �صــورة �بیــرة �طب�عــة ه�اكــل هــذ

المال�ـة وال�شــر�ة لـدیها إلصــدار احصـاءات تتفــ� مـع المعــاییر الدول�ـة والتــي �م�ـن االعتمــاد 

  علیها في رسم الس�اسات واإلستراتیج�ات اإلقتصاد�ة واإلجتماع�ة الناجحة لتلك الدول. 

ــ ة وقــد خلصــت هــذه الورقــة إلــى وجــود عالقــة طرد�ــة بــین القــدرة االحصــائ�ة للدول

وفاعل�ــة ادائهــا الح�ــومي. وهــو األمــر الــذ� �عنــي ضــرورة توج�ــه و�ــذل المز�ــد مــن الجهــود 

الصــالح األجهــزة االحصــائ�ة فــي الدولــة. وعل�ــه فــإن عمل�ــات تصــح�ح النــاتج القــومي التــي 

تبنتهــا مجموعــة مــن الــدول االفر�ق�ــة فــي الفتــرة االخیــرة تعــد خطــوة أساســ�ة فــي تنم�ــة قــدرتها 

نها لم تعالج �ل مش�الت التي تعاني منهـا االحصـاءات فـي إفر�ق�ـا خاصـة االحصائ�ة إال إ

تلك المتعلقة بتوحید المعاییر المحاسب�ة التي تتبناها الدول أو عالج الخلل اله��لي المـرت�� 

 �صعو�ة تقدیر الحجم الحق�قي القتصاداتها.

عــزل عــن وأخیــرًا، فــإن معالجــة مشــ�لة االحصــاءات فــي إفر�ق�ــا ال یجــب أن تــتم �م

االحصــائي  فعجــز الجهــازمشــار�ة المؤسســات الدول�ــة مثــل البنــك الــدولي وصــندوق النقــد، 
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للــدول االفر�ق�ــة ال یــؤثر فقــ� علــى اداء ح�وماتهــا وٕانمــا یــؤثر �ــذلك علــى مــد� دقــة ونجــاح 

    الس�اسات االنمائ�ة التي تطرحها تلك المؤسسات.
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